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 لفضيلة الشيخ أ.د حممد بن أمحد ابجابر –فهرسة شرح كتاب الدرر املكية يف هتذيب اآلجرومية 

 الكتاب نتترقيم الصفحات مطابقة مل 

 مالحظات بــيــان احملتوايت الرقم

1 
 (3صفحة ) –مقدمة الكتاب  -من 

  والفعل يعرف )بقد( )والسني( )وسوف( –( وقوله 3صفحة ) -إىل 

2 
 والفعل يعرف )بقد( )والسني( )وسوف( –( وقوله 3صفحة ) –من 

  واحلرف ما ال يصلح معه دليل االسم وال دليل الفعل  -( وقوله3صفحة )  –إىل 

3 
 ابب اإلعراب والبناء –( وقوله 4صفحة ) -من 

  وال جر فيها –واجلزم  -والنصب –الرفع  –( وقوله ولألفعال من ذلك 4صفحة ) -إىل 

4 
 والغري اللفظي : هو التغري الظاهر –( وقوله 4صفحة ) -من 

 املقدر للتعذر –هناية مسألة  –( وقوله 4صفحة ) -إىل 
 

5 
 الثاين املتعذر للثقل –( وقوله 4صفحة ) –من 
 ( هناية ابب اإلعراب والبناء5صفحة ) –إىل

 

6 
 ابب معرفة عالمات اإلعراب –( وقوله 6صفحة ) –من 

  يف االسم املفرد حنو )جنح الطالب( –( وقوله 6صفحة ) –إىل 

7 
 يف االسم املفرد حنو )جنح الطالب( –( تتمة 6صفحة ) –من 

  ويف األمساء اخلمسة –( وقوله 6صفحة )  –إىل 

8 
 تتمة األمساء اخلمسة  -( 6صفحة ) –من 

  وأما األفعال اخلمسة )فرتفع بثبوت النون ,وتنصب وجتزم حبذفها( –( وقوله 13صفحة ) –إىل 

9 
 ( وقوله ابب االسم الذي ال ينصرف40صفحة ) –من 
 ( هناية ابب االسم الذي ال ينصرف41صفحة ) –إىل

 

10 
 ( وقوله ابب األفعال14صفحة ) –من 

 ما ينصب أين مضمرة جوازا   -2 –( وقوله 15صفحة ) –إىل
 

11 
 ما ينصب أبن مضمرة وجواب   – 3 –( وقوله 16صفحة ) -من  
  قسٌم جيزم فعال  واحدا  وهي ستةٌ  –( وقوله 16صفحة ) –إىل 

12 
 وقسٌم جيزم فعلني )فعل الشر , وجوابه( –( وقوله 17صفحة ) –من 

  ( هناية ابب األفعال17صفحة ) –إىل 

13 
 ابب مرفوعات األمساء –( وقوله 18صفحة ) –من 

  ( هناية ابب مرفوعات األمساء19صفحة ) –إىل

14 
 ابب املفعول الذي مل يسمَّ فاعله –( وقوله 20صفحة ) –من 

 هناية  ابب املبتدأ واخلرب( 21صفحة ) –إىل 
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  ( مراجعة ابب املبتدأ واخلرب21صفحة ) 15

16 
 العوامل الداخلة على املبتدأ واخلربابب  –( وقوله 22صفحة )  –من 

  ( هناية )وظننت وأخواهتا(23صفحة ) –إىل 

17 
 ( وقوله ابب النعت24صفحة ) –من 

  ( هناية ابب النعت24صفحة ) –إىل 

18 
 ( وقوله ابب املعرفة والنكرة25صفحة ) –من 

 ( وقوله واالسم املضمر )أي الضمري(6صفحة ) –إىل 
 

19 
 ( تتمة ابب املعرفة والنكرة25صفحة ) –من 

 هناية ابب العطف( 26صفحة ) –إىل 
 

20 
 ( وقوله ابب التوكيد27صفحة ) –من
  ( هناية ابب املفعول به29صفحة ) –إىل 

21 
 ( وقوله ابب املصدر30صفحة ) –من 

  ( ابب احلال32صفحة ) –إىل 

22 
 ( تتمة ابب احلال32صفحة ) –من 

  (  هناية ابب التميز32صفحة ) –إىل

23 
 االستثناء( وقوله ابب 33صفحة ) –من 
 ( هناية ابب االستثناء34صفحة ) –إىل 

 

24 
 ( وقوله ابب إعمال "ال" عمل "إنَّ"35صفحة ) -من 

 ( هناية ابب إعمال "ال" عمل "إنَّ"36صفحة ) –إىل 
 

25 
 ( ابب املنادى37صفحة ) –من 

  ( هناية ابب املفعول من أجله38صفحة ) –إىل 

26 
 ( ابب املفعول معه38صفحة ) –من 

  ( هناية ابب جمرورات األمساء39صفحة ) -إىل 

  قراءة منت اآلجرومية 27
 

 وبه انتهى شرح الدرر املكية يف هتذيب اآلجرومية 

 واحلمد هلل 
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